
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIA O 66.300.03 

CIRCULAR/PRESI 600-3Ji'JZ; Brasíli<t.;?.i de outubro de 2009 
ASSUNTO: Planejamento Estratégico da Primeira Região. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DIRETORES DE FORO DA PRIMEIRA 
REGIÀO, 

Cumprimentando Vossas Excelências, participamos que com a edição 

da Resolução CJF N.0 69, de 31.07.2009, que trata sobre :?-s diretrizes básicas para a 

elaboração e gestão do Planejamento Estratégico da Justiça Federal, ficaram os Tribunais 

Regionais Federais com a respqpsatJi1TêJ~'éJede designar Comitê Regional que elaborasse o 
•'''"" ',,'' ' 

Plano Estratégico de suasJEf~peÓtiv~~ Régiões e o integrasse ao Plano Estratégico da 
<s;----_, '>-,;, -- -

Justiça Federal, aprovad0'j'le)a Resolução CJF N.0 73, de 26.08.2009. 
;,2:?/ <-f'·:t- ' ' -

Com:;,a:·intúito.d~.buscar o alinhamento às novas diretivas, julgamos 
li{ ;--,\,-. , __ ,<- _:, ':_sp<~-:;·:- - I 

importante envolver tó'dâ"a Prirn~if,a;Região no desenvolvimento do t1 aba/h o. Dessa forma, 
_!E _s.c;:.Ji(:C:t):~:;_--~-s --, - , 

para dar conhecim~hto e 1,p.<)~§.ib!Jit<'lr a ampla participação no processo, disporemos, 

durante a Sessão d~ Corte: E~peci;;;i'M~inistrativa do dia 22 do mês corrente. próxima 

quinta-feira, do.s pri~.eiros 'trihta· ni.inutos para divulgar aos desembargadores, JUizes· e 
- -_ 'i% -; ,'-:--j':_ ::' 

servidores de toda a~1Primeifà 8iJgião as ações já realizadas e as que deverão ser 

executadas até ofinal J~ste exefcí~io;para cqndução desse planejamento para os proximos . - -- _, __ "- --- - --

cinco anos (2009-201~)). 

A fÍ~!'•:de '''que, em tempo real, as Seccionais acompanhem a 
'<(_/< --<<><-:------_,_ ---- ., i-

mencionada apresentação, s'êrá'>~y(Y;rnto transmitido por meio ele v;üeocorrferênda. Por 

motivo de congestionamento, serão ás Subseções privadas dessa comunicação. Estará, 

todavia, o acontecimento à disposição no site do Tribunal. 

Estará o Centro de Estudos e Apoio à Gestão - Cenag, por meio dos 

telefones 3314-5270 e 3314-1801, à disposição para atender a quaisquer dúvidas a serem 
' 

melhor esclarecidas ou a qualquer neces 

Presidente 
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